KRAJSKÝ PŘEBOR NA DLOUHÉ TRATĚ
A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:

Sportovní oddíl plavání Kolín

Datum a místo konání:

11. 10. 2020 Plavecký bazén Kolín (NEDĚLE)

Termín přihlášek:

9. 10. 2020

Přihlášky:

Informační systém ČSPS - klubová zóna, soutěže

Seznam přijatých závodníků:

10.10.2020

Termín odhlášek:

9. 10. 2020 na IS ČSPS - klubová zóna, soutěže

Hospodářské podmínky:

oddíly startují na vlastní náklady, Krajský svaz ČSPS - Středočeský kraj
na základě faktury, podložené kopií faktury od provozovatele bazénu,
a kopií výplatní listiny rozhodčích zaslané na fakturační adresu Krajského
svazu, uhradí pořadateli soutěže částku 20 000,- Kč.

Startovné:

ve výši 150,- Kč za každý přihlášený a neodhlášený start uhradí startující
oddíly a kluby na základě faktury zaslané pořadatelem soutěže e-mailem
na adresu uvedenou v adresáři STD.

Informace:

Miloslav Lhotka

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Systém soutěže:

závody se plavou v rozplavbách přímo na čas. Do každé rozplavby
bude nalosováno max. 12 závodníků s tím, že mohou plavat 2 plavci na
jedné dráze.

Kategorie

žáci a žačky ročník narození 2010
žáci a žačky ročník narození 2009
žáci a žačky ročník narození 2008
žáci a žačky ročník narození 2007
žáci a žačky ročník narození 2006
dorostenci a dorostenky ročník narození 2005
dorostenci a dorostenky ročník narození 2004

Časový pořad disciplin:

Podzimní přebor

1. půlden sobota 11. 10. 2020
začátek závodů 8,00 hod.

2. půlden sobota 11. 10. 2020
začátek závodů 11,00 hod.

Rozplavání 1. skupina od 7,30 do 8,00 hod.
žačky a mladší dorostenky
1, 800 m volný způsob

2010 - 2004

Rozplavání 1. skupina od 10,30 do 11,00 hod.
žáci a mladší dorostenci
3, 1500 m volný způsob

2008 - 2004

pouze žáci
2, 800 m volný způsob

2010 - 2009

Způsob kvalifikace:

k přihlášce na Krajský přebor na dlouhé tratě je možno použít časy
dosažené na oficiálních závodech evidovaných ČSPS a to v kvalifikačním
období, které je pro Jarní přebor od 1. 6. 2019 do termínu přihlášek a
pro Podzimní přebor od 1. 10. 2019 do termínu přihlášek.

Upozornění:

Časy rozplavání a začátku závodů jednotlivých skupin jsou orientační a
budou upřesněny pořadatelem soutěže na základě počtu přihlášek do
jednotlivých disciplin.

Hodnocení:

V disciplinách jednotlivců se hodnotí jednotlivé ročníky každý samostatně,

Ceny:

Závodníci, kteří se v jednotlivých disciplinách umístí na 1. - 3. místě
obdrží diplom.

Potvrzení účasti:

Pro sestavení startovní listiny s doplněnými náhradníky jsou oddíly
povinny potvrdit svou účast a jednotlivé starty svých závodníků
na Jarní krajský přebor nejpozději v pátek 27. 3. 2020 do 19,00 hod. a
Podzimní krajský přebor nejpozději v sobotu 10. 10. 2020 do 12,00 hod.
a to telefonem nebo e-mailem na čísla rep. adresy pořadatelů.

Závodiště:

25 m krytý bazén.
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